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Medlemsblad för Smålands Spelmansförbund och för
Folkdansringen Småland - Öland

Under Svenska Folkdansringens riksstämman i Karlskrona 21 maj 2016, imponerade mannen i luften, Kjell Aronsson, med sitt 
”bautahopp”.
Foto: Gunnar Andersson
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FOLKDANSRINGEN 
SMÅLAND-ÖLAND
Adress: c/o Elisabet Johansson, Hantverkaregatan 3, 341 

36 Ljungby, 0372-624 61

E-post: smaland@folkdansringen.se

Hemsida: www.folkdansringen.se/smaland, www.

dansafolkdans.nu

Styrelse och andra ledamöter

Ordförande: Gunnar Andersson, Björkvägen 9, 360 13 

Urshult, 0477-205 67 e-post: gatru@telia.com

Vice ordförande: Åke Eriksson, Hökhult Lillön 63, 343 93 

Älmhult, 0476-143 94 e-post: ake.lillon@live.se

Kassör: Olle Andersson, Rydgatan 16, 341 39 Ljungby, 

0372-800 76 e-post: olcarason@msn.com

Sekreterare: Elisabet Johansson, Hantverkaregatan 3, 

341 36 Ljungby, 0372-624 61

e-post: sejoson@hotmail.com

Sven-Erik Arvidsson, Nygatan 9, 566 32 Habo, 

036-471 48 e-post: se.arvidsson@gmail.com

Emma Karlsson, Jönköpingsvägen 59, 563 32 Gränna, 

070-445 24 40, e-post: emka6610@gmail.com

Lena Hjelte, Venskögle 6, 570 80 Virserum, 0495-302 

00, e-post: lenahjelte@telia.com

Suppleanter 

Mary Bjerstedt, Resebovägen 26 Rismåla, 382 93 Nybro, 

0481-151 49 e-post: mary.bjerstedt@telia.com

Anita Axelsson, Vintergatan 36, 382 38 Nybro, 073-

034 19 99. 

Christina Wahlqvist-Enefalk, Stallgärdsgatan 2, 393 53 

Kalmar, 0480-136 82, 

e-post: christina.wahlqvist-enefalk@telia.com

Administrativt utskott: Gunnar Andersson, Olle An-

dersson och Elisabet Johansson

Dans och musik, barn och ungdom: Emma Karls-

son, Åke Eriksson, Gunnar Andersson, Lena Hjelte, 

Anita Axelsson

Dräkt: Mary Bjerstedt, Elisabet Johansson

Slöjd: Åke Eriksson, Sven-Erik Arvidsson, Christina 

Wahlqvist-Enefalk 

Hemsida: Olle Andersson, Sven-Erik Arvidsson

Spelfot: Elisabet Johansson, Olle Andersson, Gunnar 

Andersson

Revisorer

Lisbeth Davidsson, Uddabo 246, 382 92 Nybro, 

0480-520 61 e-post: lisbeth.davidsson@hotmail.se, Åke 

Johansson, Kyranders gata 6, 594 31 Gamleby, 0493-530 

07 e-post: ake.johansson@telia.com

Revisorssuppleanter

Karl-Olof Carlsson, Furulundsvägen 8, 380 42 Målerås, 

0481-311 30, e-post: eivorgothoskarsson@gmail.com

Inga-Lena Nordgren, Kvänjarpsvägen 11, 341 70 Ljung-

by, 0372-171 26, e-post: alladil@telia.com

Ansvarig utgivare: Elisabet Johansson

Dräktråd F

Irma Edstrand, Kullgatan 20, 561 46 Huskvarna, 036-502 

01 e-post: irma.edstrand@telia.com 

Iréne Lindström, Karbingatan 16, 554 53 Jönköping, 036-

16 48 77, e-post: irene.lindstrom@hotmail.se

Dräktråd G

Elisabet Johansson,  se ovan

Dräktråd H

Mary Bjerstedt, se ovan

Agneta Erlandsson, Ålidsvägen 6, 388 92 Ljungbyholm, 

0480-47 02 05 e-post: agneta.erlandsson@hotmail.com

SMÅLANDS 
SPELMANSFÖRBUND
Ordförande: Heléne Ingvarsdotter, Korsvägen 17, 394 

77 Kalmar 0480-47 71 67

helene.ingvarsdotter@kalmar.se

Vice ordförande: Marianne Busk, Ö Storgatan 161, 

554 52 Jönköping 036-12 24 35 0733-38 49 54

marianne.busk@gmail.com

Kassör och registeransvarig: Viola Ek, Furuby Jöns 

Klemensgård, 360 51 Hovmantorp, 070-274 99 38, 

viola.ek@bredband2.com

Sekreterare: Håkan Alm, Östra kyrkvägen 3, 386 96 

Färjestaden, 070-877 58 44, hakan@alm-sjolinoland.se

Vice sekreterare: Britt-Marie Arvidsson, Nygatan 9, 566 

32 Habo, 03647148@habo.net>

Styrelsesuppleanter: Magnus Lundberg, Kleven 7, 563 

91 Gränna, 0390-21070, magnus.lundberg1@gmail.com

Isa Sjölin-Alm, Östra kyrkvägen 3, 386 96 Färjestaden

072-5432315, isasjolinalm50@gmail.com>

Revisorer: Jan Sannas, Kullsvägen 5, 340 32 Grimslöv 

0470-75 02 39 0708-53 83 61, jan.sannas@gmail.com

Nils Wiberg, Mala 3208, 280 20 Bjärnum 0451-191 14

Revisorsuppleant: Yvonne Lundell, N Storgatan 25, 

575 32 Eksjö 0381-304 06 070-680 94 40

Valberedning: Mari Nordström, Södvik PL 5441, 

380 74 Löttorp, 0485-26136

Sune Johansson, Saturnusvägen 3A, 

393 51 Kalmar 0480-172 47, 070-597 67 84 

sunejkalmar@gmail.com

Låtkommitté: 

Magnus Gustafsson, Häringegård 1, 360 47 Värends 

Nöbbele 0470-35356 070-636 61 34

magnus.gustafsson@kronoberg.se

Eva Blomquist-Bjärnborg, Droskvägen 16, 342 33 Alvesta 

0472-106 83, eva.blomquist.bjarnborg@telia.com

Lars Svensson, Torslunda 112, 386 96 Färjestaden 0485-

484 88, lassestraatelje@telia.com

Försäkringsansvarig: Viola Ek, se ovan

Arkivansvarig: Håkan Alm, se ovan

Notlager: Viola Ek, se ovan

Hemsidesansvarig: Jan-Erik Ekman, Liarumsvägen 

799, 298 94 Linderöd

jan-erik.ekman@telia.com

www.smalandsspelmansforbund.se

SSFs plusgironr: 44 80 33-1
Medlemsavgifter 2016

Smålands Spelmansförbund:

Ungdomar under 20 år 50 kr

Äldre över 65 år 120 kr

Övrig vuxen 180 kr

Familjemedlem 50 kr

Folkdansringen Småland-Öland:

Medlem över 25 år  80 kr

Medlem upp till 25 år 35 kr

Därtill kommer avgift till lokal förening och 

Svenska Folkdansringen

SMÅLANDS SPELMANSFÖRBUNDS

Stiftelse för Unga Spelmän

Den årliga avkastningen delas ut som kurs- och lägerbidrag 

till unga spelmän. Ansökningsblanketter kan hämtas på SSFs 

hemsida el rekvireras från Heléne Ingvarsdotter, Korsvägen 

17, 394 77 Kalmar, tel 0480-477167 el mobil 0733-836849

Vill du lämna ett bidrag till Stiftelsen är vårt bankkontonum-

mer 8169-5,664 257 094-6 (Swedbank)

Ordförande i styrelsen är Sabina Henriksson, Borås, sekrete-

rare Heléne Ingvarsdotter, Kalmar och kassör Eva Blomquist-

Bjärnborg, Alvesta.

Redaktör: Viola Ek, se kassör ovan

Spelfots redaktör förbehåller sig rätten att korta av och 

redigera insända artiklar. Artiklar och bilder skall vara för-

sedda med namn på skribent respektive fotograf. Spelfot kan 

publiceras i valda delar på respektive organisations webbsida 

på internet. Den som inte vill ha sitt material publicerat på 

internet måste skriftligen meddela detta i samband med att 

material skickas in.

Annonspriser i Spelfot

1/1 sida 1.000 kr

1/2 sida 500 kr

1/4 sida eller mindre 250 kr

Försäkra dina instrument
Utnyttja SSFs och SSRs förmånliga villkor

Försäkringen gäller

- när medlemsavgift och försäkringsprimie är betalda till 

Smålands Spelmansförbund

- i hela världen

- vid skada eller förlust

- akustiska och elektroniska instrument, dock inte pianon, 

�✁✂✄☎✆ ✝✄✄✝✆ ✞✆✂✄☎✆✟

Premiens storlek beror på det samlade värdet av försäkrade 

instrument och tillbehör.

Grundpremien är 200 kr/år upp till och med 20.000 kr i för-

säkringsbelopp. Sedan ökar premien med 50 kr per 10.000 

kronorsintervall.

Läs mer på SSRs hemsida www.spelmansforbund.org

Valberedning

Östbogillets folkdanslag

Marianne och Rolf Gunnarsson, Skördevägen 17, 330 12 

Forsheda, 0370-818 19, marianne.gunnarsson@telia.com, 

rolf.c.gunnarsson@telia.com

Uppvidinge folkdansgille

Johan Blixt, Blötskog Sjölyckan, 360 76 Älghult, 

0474-260 50, durspelaren.blixt1@gmail.com

Ann-Christin Nyström, Borlanda Tinglabacken 1, 363 33 

Rottne, 0470-930 00, annchristin.nystrom@spray.se

Nybro folkdanslag

Jan Svensson, Ekaryd Pl 145, 382 93 Nybro, 0481-400 58, 

e-post: jan@ekaryd.se

Håkan Petersson, Pukebergarnas väg 10, 382 34 Nybro, 

0481-173 59, e-post: hakanpuke@gmail.com

Nästa nummer av Spelfot utkommer i december 2016 

med manus- och annonsstopp den 1 november.

Material skickas till redaktörens adress, se kassör ovan!
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SIDAN 3

Så har man varit delaktig som arrangör av 
en riksstämma. Folkdansringen Blekinge 
var huvudarrangör för Svenska Folkdans-
ringens riksstämma den 21-22 maj 2016 i 
Karlskrona med hjälp av Folkdansringen 
Småland-Öland. Jag kan lova att det är 
många saker som måste falla på plats 
innan man kan genomföra ett så stort ar-
rangemang som en riksstämma. Allt föll på 
plats, men det var inte förrän i allra sista 
sekunden! 
�✁✂✄✄☎✆✝✞✁✟✠✟✡☛✟ ☞✌✍ ✎✏✏✞✝✑✟ ✝✁✁ ✒✁✡✓-

✞✟☛✆✝ ✑✓✡✑✂✆✝✡ ✔ �✑✝✡✔✠✝✒ ✒☎✞✔✠✟✒✁✝ ✒✁✟✆ ☎✌✕

✆✝✁ ✖✔✆✡☎✠ ☎✌✍✒✓ ✁✔✞✞ ✝☛ ✠☎✆ ✒✁✂✄☛✔☛✠✗ ✘✟✠

✄✓✒✁✝ ✙✎ ✚✡✟✄✚✛✡✟ ✝✁✁ ✄✜✌✍✝✁ ✒✁☎✡✁ ✁✟✌✍ ✁✔✞✞

Karlskrona kommun som bjöd alla delta-
gare på en fantastisk båttur. Det var för 
✄✓☛✠✟✢ ☎✌✕ ✂✑✝☛ ✚✛✡ ✄✔✠✢ ✝☛ ✄✜✌✍✝✁ ✒✁☎✡

✎✏✏✞✝✑✝✞✒✝ ☎✌✕ ✝✁✁ ✄✔☛☛✝ ✚✛✡ ✞✔✑✝✁✗ ✣✟☛

✚✓✡ ✔☛✁✝ ✠✞✛✄✄✟ ✒✁✂✄✄☎✄✔✆✆✟✠✝☛ ☎✌✕ ✆✝✁

dansframträdande som två grupper från 
Folkdans de Luxe bjöd på – ja det ”lyfte” 
verkligen stämningen (se själva på första 
✒✔✆✟☛✤✗ ✥✎✒✝☛ ✁✟✌✍✢ ✟✞✞✟ ✆✝✞✁✟✠✟✡✝ ✔ ✦☎✞✍✆✟☛✒

de Luxe, fantastiskt framträdande ni gjorde! 
Om vädret var bra vid riksstämman 

så var det väl ännu bättre vid midsom-
mar, men otroligt varmt. Det måste ha 
✑✟✡✔✁ ✒✑✝✁✁✔✠✁ ✚✛✡ ✟✞✞✟ ✝✡ ✒☎✄ ✆✟☛✒✟✆✝ ☎✌✕

höjde stämningen för dem som ville se 
✆✝✁ ✁✡✟✆✔✁✔☎☛✝✞✞✟ ✄✔✆✒☎✄✄✟✡☞✡✟☛✆✝✁✗ ✧✝✁

✂✡ ✙✎ ✄✜✌✍✝✁ ✎✏✏✒✍✟✁✁✟✁ ✟✑ ✖✓✆✝ ✒✑✝☛✒✍✟✡

☎✌✕ ✁✎✡✔✒✁✝✡ ✚✡✓☛ ☛☎✡✡✟ ★✎✡☎✏✟✗ ✦☎✞✍✆✟☛✒✢

✚☎✞✍✆✡✂✍✁✝✡ ☎✌✕ ✚☎✞✍✄✎✒✔✍ ✕✛✡ ✙✎ ✄✔✆✒☎✄-
✄✟✡☞✡✟☛✆✝✁ ✁✔✞✞✗

Den tredje stora begivenheten sedan jag 
skrev förra ledaren är Korröfestivalen. I år 
hade vi för första gången ett tält gemen-
samt för hela Folkdansringen Småland-
Öland. Det inrymde informationen, som 

av barnen kallas ballongtältet, slöjd, dräkt 
☎✌✕ ✆✡✂✍✁✔☛✚☎✡✄✟✁✔☎☛✝☛✗ ✩✔ ✑✟✡ ✏✞✟✌✝✡✟✆✝

på huvudgatan bort mot stora tältet, mitt-
emot Oktagonen – absolut det bästa läget. 
✥✟✌✍ ✚✝✒✁✔✑✟✞✠✝☛✝✡✟✞ ✪☛✆✝✡✒ �✄✝✆✝☛✄✟✡✍✫

✬✓ ✚✡✝✆✟✠✝☛ ✆✝✞✁☎✠ ✒✄✝✆✝☛ ✭☛✠✑✟✡ ★✡✔✍✒-
✒☎☛ ☎✌✕ ✕✟☛ ✒✁☎✆ ✒☛✝✁✁ ✝✄☎✁ ☎✒✒ ✮ ☎✌✍✒✓

✆✝✁ ✝✁✁ ✍✟☛☎☛✞✂✠✝✗ ✭☛✠✑✟✡ ✕✛✡ ☎✌✍✒✓ ✁✔✞✞

slöjdarna från Folkdansringen Småland-
Öland. Detta med smeden är så stort att 
jag skriver om det även på ett annat ställe 
i Spelfot. 
★☛ ✟☛☛✟☛ ✒✟✍ ✒☎✄ ✠✞✟✆✆✝ ✄✔✠ ✄✜✌✍✝✁

var att Radio Kronoberg sände från Kor-
röfestivalen för första gången, som sänds 
över Kronobergs, Kalmar, Jönköpings 
☎✌✕ ✯✒✁✝✡✠✛✁✞✟☛✆✒ ✞✂☛✗ �✑✝✡✔✠✝✒ ✡✟✆✔☎

P2 har ju sänt härifrån i 20 år men aldrig 
lokalradion, så det måste man se som 
en stor framgång. På Radio Kronobergs 
hemsida så fanns sju foton. Två av dem 
✑✔✒✟✆✝ ✣✟✡✜ ✰✙✝✡✒✁✝✆✁✢ ✱✜✖✡☎ ✚☎✞✍✆✟☛✒✲

✞✟✠ ☎✌✕ ✪✠☛✝✁✟ ★✡✞✟☛✆✒✒☎☛✢ ✬✟✁✟✕☎✞✄✒

✚☎✞✍✆✟☛✒✞✟✠✢ ✔✚✛✡✆✟ ✆✡✂✍✁✝✡ ☎✌✕ ✒✓ ✒✄✝✆✝☛

✭☛✠✑✟✡ ★✡✔✍✒✒☎☛✢ ✳✡✒✕✎✞✁✒ ✖✜✠✆✝✠✔✞✞✝✢ ☎✌✕

det måste kallas god utdelning. Förutom 
✆✝✁✁✟ ✒✓ ✞✝✆✆✝ ✴✝☛☛✝✁✕ ✴✟✡✞✒✒☎☛✢ ✳✡✒✕✎✞✁✒

✖✜✠✆✝✠✔✞✞✝✢ ☎✌✕ ✥☎✄✟✒✵✞☎✚✒✒☎☛✢ ✩✔✡✝✒✁✟✆✒

folkdanslag, de populära ”Prova på enklare 
folkdanser” i Oktagonen. På stora dans-
✖✟☛✟☛ ✚✡✟✄✚✛✡✆✝ ✩✔✡✝✒✁✟✆✒ ✚☎✞✍✆✟☛✒✞✟✠ ✝☛

✖✝✙✎✖✞✟✆ ✚☎✞✍✆✟☛✒✎✏✏✑✔✒☛✔☛✠✗ ✥✎✒✝☛ ✁✟✌✍✢

✆✝✁ ✑✟✡ ✄✜✌✍✝✁ ✎✏✏✒✍✟✁✁✟✁✗

✩✔ ✒✝✒ ✍✟☛✒✍✝ ✏✓ ✕✛✒✁✄✛✁✝✁ ✔ ✱✜✖✡☎✗

✩✂✞ ✄✛✁✁✫

Gunnar Andersson

Ordförande i 

Folkdansringen Småland-Öland

Hej alla!
✱✎ ✂✡ ✆✝✁ ✆✟✠✒ ✚✛✡ ✡✝✆✟✍✁✛✡✝☛ ✟✁✁ ✁✟ ✚✟✁✁ ✔

✆✝☛ ✕✂✡ ✒✏✟✞✁✝☛✗ ✘✟✠ ✒✔✁✁✝✡ ✕✂✡ ✑✔✆ ✄✔☛ ✣✟✌

☎✌✕ ✄✝✆ ✭☛✧✝✒✔✠☛ ☎✌✕ ✬✕☎✁☎✒✕☎✏ ✛✏✏✝✁✗

✵✌✕ ☛✎ ✖✛✡✙✟✡ ✁✝✶✁✝✡ ☎✌✕ ✖✔✞✆✝✡ ✡✟✄✞✟ ✔☛

✔ ✄✔☛ ✄✝✙✞✖☎✶ ☎✌✕ ✆✡☎✏✖☎✶✗ ✣✝☛✢ ✄✝☛✢

men... Det förekommer spelmansstämmor, 
spelträffar, konserter osv överallt i Småland 
☎✌✕ ✏✓ ✯✞✟☛✆✗ �✏✝✞✚☎✁ ✟☛☛☎☛✒✝✡✟✡✢ ✄✝☛

✕✎✡ ✠✔✌✍ ✆✝✁✷ ✸✞✛✄ ✔☛✁✝ ✖☎✡✁ ✟✁✁ ✚✛✡ ✟✁✁ ✚✓

annonsera i Spelfot vill vi ha en motpresta-
✁✔☎☛✗ ✰✞✝✑ ✆✝✁ ☛✓✹✁✷

✘✟✠ ✑✔✞✞ ☎✌✍✒✓ ✏✓✄✔☛☛✟ ☎✄✖✔✞✆✝✡☛✟✗ ✴☎✞✞✟

✔ ✝✡✟ ✍✟✄✝✡☎✡ ✕✎✡ ✒✁☎✡✟ ☞✞✝✡☛✟ ✖✞✔✡✗ ✵✄ ☛✔

för över bilderna till datorn är det kanske 
✞✂✁✁✟✡✝ ✟✁✁ ✒✝ ✒✁☎✡✞✝✍✝☛ ✏✓ ✖✔✞✆☞✞✝✡☛✟✗ ✧✝

✖✛✡ ✑✟✡✟ ✌✟ ✺✣✰✫ ✧✝✁ ✠✛✡ ✔☛✠✝✁ ☎✄ ✆✝ ✂✡

✒✁✛✡✡✝✗ ✘✟✠ ✕✟✡ ✏✓✏✝✍✟✁ ✆✝✁✁✟ ✁✔✆✔✠✟✡✝ ☎✌✕

✆✝✁ ✕✟✡ ✖✞✔✑✔✁ ✖✂✁✁✡✝✗ ✣✝☛ ✙✟✠ ✑✔✞✞ ✔☛✁✝ ✕✟

bilder på 160K!
✩✔ ✕✟✡ ☛✎ ☎✌✍✒✓ ✏✞✟☛✝✡ ✏✓ ✟✁✁ ✠✛✡✟ �✏✝✞✚☎✁

i färg. Kanske blir vi klara till nästa år. Det 
fordrar tankemöda för att få till en bra 
layout färgmässigt.
✘✟✠ ✕✟✡ ✑✟✡✔✁ ✏✓ ✴☎✡✡✛ ✔ ✕✝✞✠✝☛✗ ✸✎☛☛✟✡

här i spalten bredvid skryter med tältet de 
hade, men Spelmansförbundet hade ett 
lika bra tält alldeles bredvid. Tältet fyllde 
✑✔ ✄✝✆ ✑✓✡ ✚✛✡✒✂✞✙☛✔☛✠ ✟✑ ☛☎✁✖✛✌✍✝✡ ☎✌✕

✒✍✔✑☎✡✢ ✖☎✡✆✢ ✖✂☛✍✟✡ ☎✌✕ ✝☛ ✒✁✔✞✔✠ ✄✟✁✁✟✗

✰✡✔✁✁✲✣✟✡✔ ✕✟✆✝ ✔☛✚✛✡✒✍✟✚✚✟✁ ✞✙✎✒✒✞✔☛✠✟ ☎✌✕

✒☎✞✌✝✞✞✒✞✜✍✁☎✡ ✚✛✡ ✟✁✁ ✞✜✒✟ ✎✏✏ ☛✂✡ ✄✛✡✍✡✝✁

✚✛✞✞ ✏✓✗ ✵✌✕ ✆✝✁ ✑✟✡ ✕✝☛☛✝✒ ✄✟✁✁✟✗ ✘✟✠ ✕✟✡

inte hört om hon var tvungen att kasta 
den efteråt. Förra årets matta var så totalt 
✆✜☛✠✒✎✡ ✟✁✁ ✆✝☛ ✍☛✟✏✏✁ ✠✔✌✍ ✟✁✁ ✚✓ ✛✑✝✡ ✁✔✞✞

✝☛ ✒☎✏✌☎☛✁✟✔☛✝✡✗ ✵✌✕ ✑✔ ✕✟✆✝ �✬★✻�✥✳-
✸✪✢ ✒☎✄ ✑✟✡ ✏☎✏✎✞✂✡✫

Viola Ek

Redaktör för Spelfot



Spelfot

4

        Spelfot nr 3 September 2016

PETTER DUFVA-STÄMMAN

✩✔ ✆✟☛✒✟✡✝ ✑✟✡ ✄✝✒✁✟✆✝✞✒ ✒✄✓✞✂☛☛✔☛✠✟✡

☎✌✕ ✄✝☛ ✂✑✝☛ ✆✟☛✒✟✡✝ ✚✡✓☛ ✟☛✆✡✟ ✆✝✞✟✡

✟✑ ✞✟☛✆✝✁ ✕✟✆✝ ✍☎✄✄✔✁ ✕✔✁✗ ✧✝✁ ✖✞✝✑ �✝✡✟

kära återseenden från tidigare års Petter 
Dufva-stämmor!

UPPVÄRMNING MED 
BONDPOLSKA
Även om det var östgötatema så började vi 
där vi slutade förra året, med Bondpolska 
✚✡✓☛ ✩✔✍✒✁✟ ✁✳✏✏✞✟☛✆✤✗ ✣✎✒✔✍✝✡☛✟ ✑✟✡

✆✝✒✟✄✄✟ ✒☎✄ ✆✓✢ ✘✟☛✝✢ ✻✟✡✒ ☎✌✕ ✥☎✄✄✜✗

✵✌✍✒✓ ✆✝✁ ✝✁✁ ✍✂✡✁ ✓✁✝✡✒✝✝☛✆✝✫ ✥✔✞✞ ✆✝✡✟✒

✑✟✌✍✡✟ ☎✌✕ ✔☛☛✝✡✞✔✠✟ ✄✎✒✔✍ ☎✌✕ ✄✝✆

�✁✔✠ ☎✌✕ ✂✝✞✝☛✒ ✍✎☛☛✔✠✟ ☎✌✕ ✁✓✞✄☎✆✔✠✟

✔☛✒✁✡✎✍✁✔☎☛✝✡ ☞✌✍ ✑✔ ✁✔✞✞ ✒✞✎✁ ✁✔✞✞ ✝☛ ✕✂✡✞✔✠✁

böljande bondpolska. ”Polska dansar man 
✄✝✆ ✕✙✂✡✁✟✁ ✄ ✑✟✡ ✝✁✁ ✌✔✁✟✁ ✂✝✞✝☛ ✠✟✑ ☎✒✒

☎✌✕ ✆✝✁ ✍✂☛✆✝✒ ✑✝✡✍✞✔✠✝☛ ✒✓ ✔ ✖☎☛✆✏☎✞✒✍✟☛✗

DANS FRÅN VIKBOLANDET
�✝☛ ✁☎✠ ✆✟☛✒✝✡☛✟ ☎✌✕ ✄✎✒✔✍✝✡☛✟ ✚✡✓☛

Östergötland vid. Den första var Dans 
✚✡✓☛ ✩✔✍✖☎✞✟☛✆✝✁ ✲ ✞✟☛✆✝✁ ✄✝✞✞✟☛ ✑✔✍✟✡☛✟

✰✡✓✑✔✍✝☛ ☎✌✕ �✞✂✁✖✟✍✝☛✗ ★✁✁ ✒✏✝✌✔✝✞✞✁

✛✒✁✠✛✁✟✒✁✝✠ ✔☛✠✓✡✢ ✒☎✄ ✑✔ ✚✛✡✒✁ ☞✌✍ ✁✡✂☛✟

✠✡✎☛✆✞✔✠✁✗ ✧✟☛✒ ✚✡✓☛ ✩✔✍✖☎✞✟☛✆✝✁ ✂✡ ✝☛

✠✝✄✝☛✒✟✄✕✝✁✒✆✟☛✒ ✄✝✆ �✝✡✟ ☎✞✔✍✟ ✁✎✡✝✡☎

✄✝✆ ✒✁☎✡ ✡✔☛✠✢ ✒✞✟✆✆✢ ✍✝✆✙✟ ☎✌✕ ✒☎✄ ✟✑✞✎✁-
ning, parvis Hamburska.

HAMBURSKA
På söndagförmiddagen var det just ham-
burska som stod på programmet. Ham-
✖✎✡✒✍✟☛ ✆✟☛✒✟✒ ✔ �✝✡✟ ✑✟✡✔✟☛✁✝✡✢ ✆✝☛ ✑✔ ☞✌✍

lära oss var från Östergötland - Sörmland. 
Den har ett ”enkelt” steg i omdansningen, 
☛✂✡✟ ✠✡✎☛✆✏☎✞✒✍✝✒✁✝✠✝✁✗ ✣✝☛ ✂✑✝☛ ✆✟☛✒

med enkla steg kan få en djupare dimen-
✒✔☎☛✗ ✩✔ ☞✌✍ ✁✡✂☛✟ ✏✓ ✁✝✍☛✔✍ ☎✌✕ ✚✛✡☞☛✔☛✠✢

✏✓ ✆✝ ✆✂✡ ✒✄✓ ✆✝✁✟✞✙✝✡☛✟ ✔ ✒✁✝✠✝✁ ☎✌✕ ✔

rotationen som kan göra sådan skillnad i 
✆✟☛✒✝☛ ☎✌✕ ✠✝ ✍✂☛✒✞✟☛ ✟✑ ✞✂✁✁✕✝✁ ☎✌✕ ✒✑✂-
vande, även när man aldrig lämnar golvet.  
✩✔ ✏✡☎✑✟✆✝ ☎✌✍✒✓ ✝☛ ✑✟✡✔✟☛✁ ✟✑ ✕✟✄✖✎✡✒✍✟

✆✂✡ ✆✟✄✝☛ ✚✟✍✁✔✒✍✁ ✞✂✄☛✟✡ ✠☎✞✑✝✁ ☎✌✕ ✒✑✂-
var, nästan som i bondpolskan. 

På årets danskurs under Petter Dufvastämman i Gunnebo stod 
främst danser från grannlandskapet Östergötland på programmet. 
Danslärarna Stig och Helen Ericsson kom också därifrån, liksom 
musikerna, Kristina Samuelsson och Isabell Svärdmalm.

FYRPOLSKA FRÅN TJUST
Som sista kursdans på söndagefter-
middagen tog vi oss an Fyrpolska från 
Tjust, en formationsdans för två par i 
varje formation. Fyrpolskan avslutades 
med en ”glädjering”. 

BONUSDANSER
✦✛✡✎✁☎✄✆✝ ✆✟☛✒✝✡ ✒☎✄ ✔☛✠✔✌✍ ✔ ✍✎✡✒✝☛ ☞✌✍

✑✔ ☎✌✍✒✓ ✝✁✁ ✏✟✡ ✄✖☎☛✎✒✆✟☛✒✝✡✄☎ ✘✎✖✔✞✝✎✄✒-
✑✟✞✒ ✚✡✓☛ ✩✂✒✁✝✡✑✔✍ ☎✌✕ ✸✟✄✄✟✞✍✔✞✒✏☎✞✒✍✟

Den sistnämnda är en rätt stillsam dans på 
�✂✌✍✢ ☛✂✡ ✄✟☛ ☎☛✁ ☎✄ ✏✞✟✁✒ ✝✞✞✝✡ ✍✡✟✚✁✗ ✧✝☛

✆✟☛✒✟✒ ✁✔✞✞ ✒✞✂☛✠✏☎✞✒✍✝✄✎✒✔✍✗ ✩✔ ✏✡☎✑✟✆✝

med alldeles utmärkt resultat, att dansa till 
en Petter Dufva-låt.

Det är en ynnest att få en hel helg med 
✒✓ ✔☛✒✏✔✡✝✡✟☛✆✝ ☎✌✕ ✍✎☛☛✔✠✟ ✆✟☛✒✞✂✡✟✡✝✢ ✒✓

✆✎✍✁✔✠✟ ✄✎✒✔✍✝✡ ☎✌✕ ✒✓ ✑✟✌✍✝✡ ✄✎✒✔✍✗ ★✁✁

✒✁☎✡✁ ✁✟✌✍ ✁✔✞✞ ✝✡ ✟✞✞✟✫ ✱✔ ☞✌✍ ☎✒✒ ✟✁✁ ✆✟☛✒✟

med hjärtat!  
Ingegerd Sjöstrand

Dansledarna Helen och Stig ledde 
dansutlärningen.

Hmm, var är spelmännen?
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Delar av Skatelövs Spelmanslag spelade till dans på kvällen.

Åsa Dahlberg, Margareta Ring och Annie Ekdahl.

Här är det full fart på dansen.

Samtliga foton: Peter Pedersen



Spelfot

6

        Spelfot nr 3 September 2016

SILVER TILL GUSTEN
Sigurd Sahlström ledde nyckelharpskursen i Gunnebo.

Samtliga foton: Peter Pedersen

Bengt Erlingsson, Sigfrid Eriksson och Marja Vinberg på 
nyckelharpskursen.

Måndagen den 4 juli i Mora erövrade Gusten Brodin, Unnaryd, 
Zorns märke i silver.
Motivation: För elegant och dansant spel av låtar från Småland.

Andrej Sternhufvud kommer från folkmusiklinjen vid 
Gamleby folkhögskola.

NÅGRA BILDER PÅ 
KURSDELTAGARNA
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FOLKDANSLAGET VÄRENDSGILLET 60 ÅR

✩✂✆✡✝✁ ✑✟✡ ✏✓ ✑✓✡ ✒✔✆✟✗ ✩✔ ✖✛✡✙✟✆✝ ✙✎✖✔-
leumsdagen med en guidad vandring på 
✩✂✶✙✛ ✸✞✟✒✠✟✁✟ ✚✛✡ ✑✓✡✟ ✠✂✒✁✟☛✆✝ ✚☎✞✍✆✟☛-
✒✟✡✝ ✚✡✓☛✱☎✡✠✝ ☎✌✕✧✟☛✄✟✡✍ ✁✔✞✞✒✟✄✄✟☛✒

med sina värdar.

BESÖK HOS 
LANDSHÖVDINGEN
Därefter besökte vi landshövdingens resi-
dens, där länsrådet informerade om Kro-
☛☎✖✝✡✠✒ ✞✂☛ ☎✌✕ ✑✔ ✖✞✝✑ ✖✙✎✆☛✟ ✏✓ ✞✎☛✌✕✗

✩✔ ✠✝☛☎✄✚✛✡✆✝ ✆✂✡✝✚✁✝✡ ✁✔✞✞✒✟✄✄✟☛✒ ✝☛

✏✟✡✟✆ ✚✡✓☛ ✡✝✒✔✆✝☛✒✝✁ ✑✔✆ ✩✂✶✙✛ �✁☎✡✁☎✡✠

till Speakers Corner där varje lag gjorde 
✌✟ ✺� ✄✔☛✎✁✝✡✒ ✎✏✏✑✔✒☛✔☛✠ ✔☛☎✄ ✡✟✄✝☛

✚✛✡ ✩✂✶✙✛ ✍☎✄✄✎☛✒ ✝✑✝☛✝✄✟☛✠ ✲ ✩✓✡✒✁✟✆✗

JUBILEUMSMIDDAG
På kvällen hade vi jubileumsfest på res-

✁✟✎✡✟☛✠ ✴✑✟✡☛✕✟✠✒✍✂✞✞✟☛ ✔ ✩✂✶✙✛✗ ✧✝✁ ✑✟✡

✌✟ ✺✁✂ ✠✂✒✁✝✡✗ ✩✔ ✕✟✆✝ ✁✡✝✑✞✔✠ ✒✟✄✑✟✡☎

tillsammans med våra gästande folkdanslag 
Ringerike Folkedansgruppe från Höne-
✚☎✒✒ ✔ ✱☎✡✠✝ ☎✌✕ ✪✟✖✝☛✡✟✟ ✄ ✵✄✝✠☛✒

folkedansere från Aabenraa i Danmark 
✒✟✄✁ ✩✂✶✙✛☎✡✁✝☛✒ ✚☎✞✍✆✟☛✒✞✟✠✢ �✍✟✁✝✞✛✑✒

spelmanslag, representanter från Folkdans-
✡✔☛✠✝☛ �✄✓✞✟☛✆✲✯✞✟☛✆ ☎✌✕ ✡✝✏✡✝✒✝☛✁✟☛✁✝✡

från Folkdansringen Riks.
Det var trerätters meny à la Småland 

✖✞✟☛✆✟✁ ✄✝✆ ✄✓☛✠✟ ✁✟✞ ☎✌✕ ✛✑✝✡✞✂✄☛✔☛✠

av presenter. Därefter var det dans till 
�✍✟✁✝✞✛✑✒ ✒✏✝✞✄✟☛✒✞✟✠ ☎✌✕ ✩✂✡✝☛✆✒✠✔✞✞✝✁✒

egna spelmän. Stämningen var på topp.
✣✝✆ ✏✓ ✚✝✒✁✝☛ ✑✟✡ ✖✞✗✟✗ ✩✂✡✝☛✆✒✠✔✞✞✝✁✒

✕✝✆✝✡✒✄✝✆✞✝✄ ✪☛☛✟ ✸✡✝✆✑✟✞✞✢ ✒☎✄ ✆✟✠✝☛

✝✚✁✝✡ ✚✜✞✞✆✝ ☎✆ ✓✡✗ ✩✂✡✝☛✆✒✠✔✞✞✝✁✒ ✒✝☛✟✒✁✝

✖✡✎✆✏✟✡✢ ✬✟✁✡✔✌✔✟ ☎✌✕ ✣✟✠☛✎✒✢ ☞✡✟✆✝ ✒✔☛

✝✞✟✠✡☛☞✌✟☛✍✎✏ ✑✒✓✎☞✡✌✍✔✟✟✎✏ ✕✓☛✡✎ ✖✗ ✘✓ ✡✎☞ ✙✚ ✛☛✜ ✔ ✑✒✢✜✣

✂✲✓✡✔✠✟ ✖✡✛✞✞☎✏✒✆✟✠ ✄✝✆ ✟✁✁ ☛✂✡✑✟✡✟ ✑✔✆

festen med sin lille son. 

SILVERMÄRKE DELADES UT
✩✓✡ ✒✏✝✞✄✟☛ ✣☎☛✔✍✟ ✴✟✡✞✒✒☎☛ ☞✌✍ ✎☛✆✝✡

kvällen motta Folkdansringens förtjänst-
✁✝✌✍✝☛ ✔ ✒✔✞✑✝✡✢ ✒☎✄ ✛✑✝✡✞✂✄☛✟✆✝✒ ✟✑✳✞✚ ✂

Svensson från Folkdansringen Riks.

JUBILEUMSSKRIFT
✭☛✚✛✡ ✙✎✖✔✞✝✝✁ ✁☎✠✒ ✘✎✖✔✞✝✎✄✒✒✍✡✔✚✁ ✩✂✡✝☛✆✒✲

✠✔✞✞✝✁ ✺☎✂✤✲✥�✺✤ ✚✡✟✄✗ ✬✓ ✩✂✡✝☛✆✒✠✔✞✞✝✁✒

✕✝✄✒✔✆✟ ✦✦✦✗✑✟✡✝☛✆✒✠✔✞✞✝✁✗✒✝ ☞☛☛✒ ✎☛✆✝✡

rutan Aktuellt en länk till jubileumsskriften.
Gustav Nilsson

Värendsgillets värdar med gästande folkdansvänner från Hönefoss i Norge och Åbenrå i Danmark, samlade på residensets trappa. 
Foto: Ulf  Hörndahl
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skulle kunna passera. I solig hetta bjöd vi 
sen in till en polonäs, där vi var närmare 
✁� ✒✁✜✌✍✝☛ ✒☎✄ ✆✟☛✒✟✆✝✗ ✬☎✞☎☛✂✒✝☛ ✖✞✝✑

✞✔✑✚✎✞✞ ☎✌✕ ✎☛✠✡✟✡☛✟ ✖✙✛✆ ✑✝✡✍✞✔✠✝☛ ✁✔✞✞ ✚✛✡

✟✁✁ ✆✟☛✒✝☛ ✖✞✝✑ ✞✔✑✞✔✠ ☎✌✕ ✠✞✂✆✙✝✚✎✞✞✗ �☛ ✝☛

gång bjöds vi på mat i en trädgård bakom 
✏✎✖✝☛✗ ✩✔✆ ✝✁✁ ✟✑ ✟✞✞✟ ✒✁✓☛✆✝☛ ✏✓ ✚✝✒✁✔✑✟✞✝☛

bjöds några av oss på gratis langos. Langos 
är en ungersk maträtt som består av jäst 
☎✌✕ ✚✡✔✁✝✡✟✆ ✆✝✠ ☎✌✕ ✒☎✄ ☎✚✁✟ ✒✝✡✑✝✡✟✒✄✝✆

✠✡✂✆✆☞✞✢ ✡✔✑✝☛ ☎✒✁✢ ✚✝✁✟☎✒✁ ☎✌✕ ✏✎✆✡✟✆ ✄✝✆

✒☎✌✍✝✡✗ ✻✟☛✠☎✒ ✂✡ ✂✑✝☛ ✏✝☛✒✞✟✁ ✄✝✆ ✆✝☛

viktiga vitlöksoljan. 
✴✞☎✌✍✟☛ ✥✺ ✑✟✡ ✆✝✁ ✆✟✠✒ ✚✛✡ ✒✁☎✡ ✎✏✏✑✔✒-
☛✔☛✠ ✏✓ ✒✁☎✡✟ ✒✌✝☛✝☛✗ ✩✔ ✑✟✡ ✏✡☎✠✡✟✄✏✎☛✍✁

☛✡✗ ✥ ✟✑ ✤✗ ✱✂✡ ✆✝✁ ✑✟✡ ✑✓✡ ✁✎✡✢ ✒✓ ✒✁☎✆ ✆✝✁

✁ ✄✎✒✔✍✝✡✢ ✥ ✚✟☛✖✂✡✟✡✝ ☎✌✕ ✺✥ ✆✟☛✒✟✡✝

✚✡✓☛ ✩✔✡✝✒✁✟✆✒ ✦☎✞✍✆✟☛✒✞✟✠ ✖✝✡✝✆✆✟ ✏✓

en uppvisning. Då hade mörkret lagt sig, 
☎✌✕ ✒✌✝☛✝☛ ✑✟✡ ✝✚✚✝✍✁✚✎✞✞✁ ✖✝✞✜✒✁ ✄✝✆ ✖✞✓

☎✌✕ ✠✎✞✟ ✚✂✡✠✝✡✗ ✣✝✞✞✟☛ ✆✟☛✒✝✡☛✟ ✏✡✟✁✟✆✝

✑✓✡ ☎✡✆✚✛✡✟☛✆✝ ✏✓ ✖✝✙✎✖✞✟✆ ✎☛✠✝✡✒✍✟✗ ✱✂✡

uppträdandet var genomfört överlämnade 
✑✔ ✝☛ ✄✔☛☛✝✒✒✟✍ ✁✝✁✁ ✠✞✟✒✖✞☎✌✍ ✚✡✓☛✣✓✞✝✡✓✒

med ett dansande folkdanspar) till våra 
✑✂✡✆✟✡ ✔ ✴✔✒✌✒✛✂✒✗

HEMRESAN
Den följande natten blev kort, då vi redan 
✍✞☎✌✍✟☛ ✂ ✏✓ ✒✛☛✆✟✠✒✄☎✡✠☎☛✝☛ ✕✟✆✝

✏✟✌✍✟✁ ✔☛ ✑✓✡✟ ✑✂✒✍☎✡ ✔ ✝☛ ✖✎✒✒✢ ✒☎✄ ✆✓

✏✓✖✛✡✙✟✆✝ ✡✝✒✟☛ ✁✔✞✞ �✜✠✏✞✟✁✒✝☛ ✎✁✟☛✚✛✡

Budapest. Flyget tillbaka till Kastrup lyfte 
✒☎✄ ✏✞✟☛✞✟✠✁✢ ☎✌✕ ✞✔✁✝ ✚✛✡✝ ✍✞☎✌✍✟☛ ✺✥

✞✟☛✆✟✆✝ ✑✔ ✞✜✌✍✞✔✠✁ ☎✌✕ ✑✂✞ ✏✓ ✴✟✒✁✡✎✏✒

�✜✠✏✞✟✁✒✗ �✝☛ ✑✔✒✟✆✝ ✆✝✁ ✒✔✠✢ ✟✁✁ ✁✓✠✝☛ ✖✟✡✟

kunde köra till Lund. Sedan var det buss till 
Hässleholm, där man kunde fortsätta resan 
✁✔✞✞ �✞✄✕✎✞✁✗ ✣✝☛ ✝✚✁✝✡ ✄✜✌✍✝✁ ✒✁✓☛✍✟☛✆✝

☎✌✕ ✖✂✡✟☛✆✝ ✟✑ ✑✂✒✍☎✡ ✏✓ ☎✌✕ ✟✑ ✁✓✠✝✁✢ ✏✓

☎✌✕ ✟✑ ✖✎✒✒✝☛✢ ☎✌✕ ✒✝☛ ✔✠✝☛ ✏✓ ☎✌✕ ✟✑ ☛✂✒✁✟

✁✓✠✢ ✒✓ ✍☎✄ ✑✔ ✂☛✆✓ ✞✜✌✍✞✔✠✁ ☎✌✕ ✑✂✞ ✚✡✟✄

✁✔✞✞ ✒✁✟✁✔☎☛✝☛ ✔ �✞✄✕✎✞✁✗ ✩✔ ✍✂☛✆✝ ☎✒✒ ✟✞✞✟

väldigt belåtna med resan, som kommer att 
✖✞✔ ✝✁✁ ☞☛✁ ✄✔☛☛✝✗

Tomas Olofsson

✳☛✆✝✡ ✑✓✡✝☛ ✍☎✄✆✝✁ ✝☛ ✔☛✖✙✎✆✟☛ ✁✔✞✞✂✎✒-
kvarna folkdanslag från Tranås hembygds-
✠✔✞✞✝✗ ✦✝✒✁ ☎✌✕ ✒✏✝✞✄✟☛✒✒✁✂✄✄✟ ✏✓✴✞✝✑✝☛✒

✞☎✠✝✗ ✩✂✞✍☎✄☛✟✫ ★✚✁✝✡✒☎✄ ✂✎✒✍✑✟✡☛✟

✚☎✞✍✆✟☛✒✞✟✠ ✠✂✡☛✟ ✂✡ ✄✝✆ ✏✓ ✚✝✒✁ ☎✌✕ ✠✞✟✄

✒✓ ✮ ✒✟✠✁ ☎✌✕ ✠✙☎✡✁ ☎✌✕ ✆✝☛ ✺✁ ✙✎☛✔ ✡✝✒✁✝ ✑✔

till Klevens loge. 

PLAYFORDDANSER
✱✂✡ ✑✔ ✍☎✄ ✚✡✟✄ ✕✛✞✞ ✒✏✝✞✄✟☛✒✒✁✂✄✄✟☛

✏✓ ✄✝✆ ✞✓✁✍✎✡✒ ☎✌✕ ✑✔ ✟☛✆✡✟ ✁☎✠ ✆✝✞ ✟✑

en workshop med Playforddanser, dvs 
engelska danser nerskrivna på 1600-ta-
✞✝✁✗ ✩✔ ✞✂✡✆✝ ☎✒✒ ✆✟☛✒✝✡ ✔ ✡✔☛✠✢ ✏✓ ✞✝✆ ☎✌✕

✏✟✡✑✔✒✗ ✳☛✆✝✡✑✔✒☛✔☛✠✝☛ ✖✞✟☛✆✟✆✝✒ ✄✝✆

inspirerande berättelser om hur man förde 
✒✔✠✢ ☎✄ ✍✡☎✏✏✒✕✓✞✞☛✔☛✠ ☎✌✕ ✕✔✒✁☎✡✔✍ ✚✡✓☛

✁✔✆✝☛ ✚✛✡ ✆✟☛✒✝✡☛✟✗ ✳☛✆✝✡ ✄✜✌✍✝✁ ✒✍✡✟✁✁✢

✏✡☎✑✟ ✏✓ ☎✌✕ ✠✛✡ ☎✄ ✒✓ ✒✏✡✝✆ ✒✔✠ ✝☛ ✑✟✡✄

☎✌✕ ✠✞✟✆ ✒✁✂✄☛✔☛✠✗ ★✚✁✝✡ ✦☎✡✍✒✕☎✏ ☎✌✕

låtkurs så åt vi med god aptit mat från det 
knytkalas som dukats upp där alla var med 
☎✌✕ ✖✔✆✡☎✠✗

★✚✁✝✡ ✄✟✁ ☎✌✕ ✍✟✚✚✝ ✆✟☛✒✟✆✝ ☎✌✕ ✎✄-
✠✔✌✍✒ ✑✔ ✒✓ ✄✜✌✍✝✁ ✑✔ ✖✟✡✟ ✍✎☛✆✝✗ ✱✎ ✑✟✡

det dags att låta spelmännen bestämma vad 
✒☎✄ ✒✍✎✞✞✝ ✆✟☛✒✟✒✗ ✩✔ ✞✂✄☛✟✆✝ ✬✞✟✜✚☎✡✆

☎✌✕ ✆✝ ✝☛✠✝✞✒✍✟ ✆✟☛✒✝✡☛✟ ✖✟✍☎✄ ☎✒✒ ☎✌✕

tog för oss av det smörgåsbord som folk-
✄✎✒✔✍✝☛ ✒✝✡✑✝✡✟✆✝ ☎✒✒✗ ✱✙✛✁ ✟✑ ✟✁✁ ✒✑✂☛✠✟

✞☎✒✒ ✔ ✝☛ ✑✟✞✒✢ ✒✌✕☎✁✁✔✒✢ ✕✟✄✖☎✢ ✒✞✂☛✠✏☎✞✒✍✟

☎✌✕ ✒✓ ✑✔✆✟✡✝✗ ✥✡✟☛✓✒ ✕✝✄✖✜✠✆✒✠✔✞✞✝ ✖✙✛✆

på kaffe i pausen. Framemot kvällningen 
✡✝✒✁✝ ✙✟✠ ✕✝✄ ✄✝✆ ☎☛✆✟ ✍☛✂☛ ☎✌✕ ✒✑✎✞✞☛✟

✚✛✁✁✝✡✢ ✏✡✝✌✔✒ ✒✓ ✒☎✄ ✆✝✁ ✒✍✟ ✑✟✡✟ ✝✚✁✝✡ ✝☛

✚✟☛✁✟✒✁✔✒✍ ✍✑✂✞✞ ✄✝✆ ✠✞✟✁✁ ✎✄✠✂☛✠✝ ☎✌✕

✕✂✡✞✔✠✟ ✆✟☛✒✎✏✏✞✝✑✝✞✒✝✡ ✟✁✁ ✄✔☛☛✟✒✗ ✥✟✌✍

✴✞✝✑✝☛✒ ✞☎✠✝ ☎✌✕ ✥✡✟☛✓✒ ✕✝✄✖✜✠✆✒✠✔✞✞✝

för ett väldigt trevligt initiativ!
Emma Karlsson

Huskvarna folkdanslag

DET KRYLLAR AV 
SMÅBARNSFAMILJER!
Korröfestivalen – folkmusikfestivalen 
som föryngrats – det kryllar av små-
barnsfamiljer där föräldrarna har besökt 
Korrö i många år – antar jag. Så känns 
det för en veteran som alltid upplever 
nya saker på denna välkända festival. Fler 
restauranger, välbehövliga regnskydd 
☎✌✕ ✖✡☎✟✡ ✛✑✝✡ ✑✟✁✁✝☛✆✡✟✠✝☛ ✮ ✍✟☛ ✆✝✁

✖✞✔ ✖✂✁✁✡✝✷

�✑✝☛ ✚☎✞✍✄✎✒✔✍✝☛ ✚✛✡✂☛✆✡✟✒ ☎✌✕ ✚✛✡-
nyas med dagens ungdomliga attityd. 
✵✞✔✍✟ ✄✎✒✔✍✒✌✝☛✝✡ ✞☎✌✍✟✡ ✚☎✞✍✢ ☎✌✕ ✂✑✝☛

✆✝✁ ✞✔✞✞✟ ✚☎✡✄✟✁✝✁ ✔ ✴✑✟✡☛✝☛✢ �✓✠✝☛ ☎✌✕

Logen drar till sig intresset. Det vittnar 
✞✓☛✠✟ ✍✛✝✡ ☎✄✗ ✧✡✂✍✁ ☎✌✕ ✒✞✛✙✆ ✚✓✡ ✁✟

✏✞✟✁✒ ☎✌✕ ✒✜☛✒ ☎✌✕ ✑✂✌✍✝✡ ✖✝✒✛✍✟✡☛✟✒

nyfikenhet.

PROVA PÅ-DANSERNA
Att låta folk prova på olika dansstilar är 
✝✁✁ ✖✡✟ ✍☎☛✌✝✏✁ ☎✌✕ ✍✎☛☛✔✠✟ ✞✝✆✟✡✝ ✂✡

✝☛ ✚✛✡✎✁✒✂✁✁☛✔☛✠ ✚✛✡ ✟✁✁ ✞✜✌✍✟✒✗ �✂✡✒✍✔✞✁

imponerad blev jag vid Bodapolskans 
workshop, vilken tjej! Hon – Anna 
Öberg – hade det rätta pedagogiska 
sättet att föra in deltagarna i polskans 
✕✝✄✞✔✠✕✝✁✝✡✫ �✁☎✡✁ ✁✟✌✍✫

Att dansa efter olika sorters spelgrup-
✏✝✡ ✂✡ ✝☛ ☛✜✁✁✔✠ ✝✡✚✟✡✝☛✕✝✁ ☎✌✕ ✒✓ ✕✟✡ ✆✝✁

✑✂✞ ✑✟✡✔✁ ✔ ✟✞✞✟ ✓✡ ☎✌✕ ✚✛✡ ✆✝☛ ✒✍✎✞✞ ✓✍✝✡

✙✟✠ ✏✓ ✚✝✒✁✔✑✟✞✗ ✱✜✟ ✒✏✝✞✄✂☛ ✍☎✄✄✝✡✢

✟☛✆✡✟ ✎✁✝✖✞✔✡✢ ✑✔✒✒✟ ✓✁✝✡✍☎✄✄✝✡✢ ☎✌✕ ✙✟✠

vill inte gärna missa Korröfestivalen, är 
glad att kunna bevista den!
�✁☎✡✁ ✁✟✌✍ ✒✍✟✞✞ ✡✔✍✁✟✒ ✁✔✞✞ ✟✞✞✟ ✔✆✝✝✞✞✟

krafter som ser till att allt fungerar. Jag 
som besökare har njutit i fulla drag!

Herta Kirchberg

SPELMANSSTÄMMA 
OCH FEST PÅ 
KLEVENS LOGE

FÖRYNGRAD, 
FÖRÄNDRAD, 
FÖRNYAD 
KORRÖFESTIVAL
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GLÖDHETT PÅ KORRÖ

✭☛✠✑✟✡ ✂✡ ✝☛ ✄✜✌✍✝✁ ✄✓☛✠✍✎☛☛✔✠ ☎✌✕

mångsysslande man. Han är bonde, han 
✓✍✝✡ ✡✎☛✁ ☎✌✕ ✑✝✡✍✟✡ ✍✞✛✑✟✡ ✏✓ ✍☎✡ ☎✌✕

✄✜✌✍✝✁ ✟☛☛✟✁✗ ✂✟☛ ✁✔✞✞ ☎✌✕ ✄✝✆ ✆✟☛✒✟✡

✚☎✞✍✆✟☛✒ ✔ ✳✡✒✕✎✞✁✒ ✖✜✠✆✝✠✔✞✞✝✢ ✒✓ ✕✟☛ ✂✡

medlem i Folkdansringen Småland-Öland. 
✬✓ ✕✟☛✒ ✠✓✡✆ ✎✁✟☛✚✛✡✂✂✡✟✆✒✖✂✌✍ ☞☛☛✒ ✝☛

gammal smedja som var hans fars. I denna 
smedja var Ingvar ofta som barn, så man 
kan väl säga att han smitt mer eller mindre 
✕✝✞✟ ✞✔✑✝✁✗ ✣✝☛ ✆✝✁ ✑✟✡ ✔☛✁✝ ✖✟✡✟ ✖✝✒✛✍✟✡☛✟

på Korröfestivalen som stannade hos 
honom när han arbetade vid städet. Det 
✠✙☎✡✆✝ ☎✌✍✒✓ �✟✆✔☎ ✴✡☎☛☎✖✝✡✠✒ ✡✝✏☎✡✁✝✡

Fredrik Jarl som gjorde en längre intervju 
som sändes i eftermiddagsprogrammet i 
Radio Kronoberg den 29 juli. Kanonbra, 
✟✞✞ ✏✎✖✞✔✌✔✁✝✁ ✂✡ ✙✂✁✁✝✖✡✟✗

✥✔✞✞ ✭☛✠✑✟✡ ✍☎✄ ✆✝✁ ✚✡✟✄ ✝☛ ✄✟☛ ☎✌✕

frågade om han kunde smida en g-klav som 
✕✟☛ ✑✔✞✞✝ ✕✟ ✒☎✄ ✒✄✜✌✍✝✗ ✧✝✁ ✕✟✡ ✙✟✠ ✟✞✆✡✔✠

gjort, men jag skall försöka, blev svaret. 
★✁✁ ✁✜✏✔✒✍✁ ✒✂✁✁ ✚✛✡ ✭☛✠✑✟✡ ✟✁✁ ✒✑✟✡✟✢ ✔☛✠✝✁

är honom främmande. Ingvar satte igång, 
✠✲✍✞✟✑✝☛ ✖✞✝✑ ✡✔✍✁✔✠✁ ✖✡✟ ☎✌✕ ✍✎☛✆✝☛ ✖✞✝✑

☛✛✙✆✗ ✘✟✠ ✁✡☎✡ ✟✁✁ ✑✔ ✚✓✡ ✒✝ ✭☛✠✑✟✡ ★✡✔✍✒✒☎☛

�✝✡ ✠✓☛✠✝✡ ✒☎✄ ✒✄✝✆ ✏✓ ✴☎✡✡✛✚✝✒✁✔✑✟✞✝☛✗

Gunnar Andersson

Lyssna gärna på intervjun på Radio Kro-
☛☎✖✝✡✠ ✥☎ ✙✎✞✔✢ ★✚✁✝✡✄✔✆✆✟✠ ✔ ✬✁✂ ✍☎✞✞ ✏✓

✞✂☛✝✁ ✄✝✆ ✦✡✝✆✡✔✍ ✘✟✡✞✢ ✔☛✒✞✟✠✝✁ ✍☎✄✄✝✡ ✌✟

✥✁ ✄✔☛✎✁✝✡ ✔☛ ✔ ✏✡☎✠✡✟✄✄✝✁✗

Fredrik Jarl på Radio Kronoberg intervjuar smeden Ingvar Eriksson.

Ingvar gör de sista krokarna på G-klaven. 
På städet syns också ritningen, hans 
mall till G-klaven.
Till höger ser vi det färdiga resultatet.

Samtliga foton: Gunnar Andersson

Smeden Ingvar Eriksson med-
verkade för andra året på Kor-
röfestivalen. Förra året gällde 
regnkappa och stövlar, men 
i år hade han tur med vädret 
och tur med placeringen längs 
marknadsgatan. Det var en 
kanonplats vilket märktes inte 
✛✔☞✌✏ ✄✘ ☎✆✓ ✛✘☞✍☛ ☞✝✕✠☞☛

människor som stannade hos 
honom när de var på väg till 
eller från stora tältet.
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25 ÅR OCH YNGST I FOLKDANSLAGET
✘✟✠ ✂✡ ✥✂ ✓✡ ☎✌✕ ✆✝☛ ✜☛✠✒✁✟ ✟✍✁✔✑✟ ✆✝✞✁✟✠✟-
ren i mitt folkdanslag.

Om man skulle fråga mig hur det känns 
att vara den enda aktiva medlemmen i min 
ålder som dansar i ett folkdanslag, så kan 
jag bara svara att jag tänker inte på det sät-
tet. Jag ser inte våra olika åldrar utan jag ser 
oss som olika personligheter som passar 
✑✂✞✆✔✠✁ ✖✡✟ ✔✕☎✏ ☎✌✕ ✒☎✄ ✕✟✡ ✒✟✄✞✟✁✒ ✍✡✔☛✠

ett gemensamt intresse, dans.
Det enda jag kan tänka på som skiljer oss 

åt är att de andra deltagarna i laget kan mer 
✂☛ ✙✟✠ ✝✚✁✝✡✒☎✄✆✝ ✕✟✡✄✝✡ ✝✡✚✟✡✝☛✕✝✁✗ ✣✝☛

✆✝✁ ✔☛☛✝✖✂✡ ✝☛✆✟✒✁ ✚✛✡ ✄✔✠ ✟✁✁ ✆✝✁ ☞☛☛✒ ✒✓

✄✓☛✠✟ ✟✁✁ ✞✂✡✟ ✒✔✠ ☎✌✕ ✚✓ ✕✙✂✞✏ ✟✑✗

PERSONLIG TRÄNARE
✩✔✆ ✝✁✁ ✁✔✞✞✚✂✞✞✝ ✒✍✎✞✞✝ ✑✔ ✔✄✏✎✞✒✔✑✁ ✆✟☛✒✟

pardansen hambo, en dans jag aldrig testat, 
det blev som så att min danspartner lärde 
✄✔✠ ✒✁✝✠✝☛ ✎☛✆✝✡ ✆✟☛✒✝☛✒ ✠✓☛✠✗ ✧✝✁ ✠✔✌✍

✏✡✝✌✔✒ ✞✔✍✟ ✖✡✟ ✒☎✄ ☎✄ ✙✟✠ ✒✍✎✞✞✝ ✚✓✁✁ ✝☛

genomgång innan dansen.
✱✂✡ ✙✟✠ ✖✝✡✂✁✁✟✁ ✚✛✡ ✄✔☛✟ ✑✂☛☛✝✡ ✟✁✁ ✙✟✠

✆✟☛✒✟✡ ✚☎✞✍✆✟☛✒ ✒✓ ✁✜✌✍✝✡ ✆✝ ☎✚✁✟✒✁ ✟✁✁ ✆✝✁

✂✡ ✕✂✚✁✔✠✁✗ ✣✝☛ ☎✄ ✆✝✁ ✂✡ ✕✂✚✁✔✠✁✢ ✑✟✡✚✛✡

✔☛✁✝ ✑✟✡✟ ✄✝✆ ✒✙✂✞✑✟✷

MYTER
✩✔ ✕✟✡ ✕✟✚✁ ✆✔✒✍✎✒✒✔☎☛✝✡ ✔ ✞✟✠✝✁ ✍✡✔☛✠ ✑✟✡✚✛✡

✔☛✁✝ �✝✡ ✜☛✠✡✝ ✑✔✞✞ ✑✟✡✟ ✄✝✆ ☎✌✕ ✁✡✂☛✟ ✚☎✞✍-
dans så som vi gör. Det vi kommit fram 
till är bland annat att många förmodligen 
ser folkdans som helt förknippat med 
✚☎✞✍✆✡✂✍✁✝✡ ☎✌✕ ✝☛ ✠✟✄✄✟✞✢ ☛✓✠☎✁ ✒✁✝✞✢

tradition. De kan tro att dansen är något 
✒☎✄ ✔☛✁✝ ☞☛☛✒ ✔ ✄☎✆✝✡☛✟✡✝ ✑✟✡✔✟☛✁✢ ✒✓✒☎✄

✖✎✠✠ ☎✌✕ ✚☎✶✁✡☎✁✗ ✩✔ ✕✟✡ ✟✞✆✡✔✠ ✚☎✞✍✆✡✂✍✁

✏✓ ✁✡✂☛✔☛✠✟✡☛✟ ☎✌✕ ✆✝✁ ☞☛☛✒ ✎✏✏✑✔✒☛✔☛✠✟✡

där vi inte har det heller. 
✘✟✠ ☞✌✍ ✚✡✓✠✟☛ ✟✑ ✝☛ ✙✂✄☛✓✡✔✠ ✝✚✁✝✡ ✴☎✡-
röfestivalen i år om jag hade folkdräkt på 
mig under vistelsen. Jag svarade att jag 
hade vanliga kläder, vilket denne fann 
svårt att tro.

VARFÖR BEGRÄNSA?
✘✟✠ ☛✂✄☛✆✝ ✆✟☛✒✝✡☛✟ ✖✎✠✠ ☎✌✕ ✚☎✶✁✡☎✁

✁✔✆✔✠✟✡✝ ☎✌✕ ✆✝✒✒✟ ✂✡ ✔✆✟✠ ✏☎✏✎✞✂✡✟ ✖✞✟☛✆

många yngre. Skulle det kunna vara så att 
bristen på yngre folkdansare beror på att 
✄✓☛✠✟ ✒✝✡ ✚☎✞✍✆✟☛✒✝☛ ✒☎✄ ✒✁✝✞ ☎✌✕ ✁✡✓✍✔✠

✔ ✙✂✄✚✛✡✝✞✒✝ ✄✝✆ ✆✝☛ ✒☛✟✖✖✟ ✖✎✠✠✝☛ ☎✌✕

✆✝☛ ✄✜✒✔✠✟ ☎✌✕ ☛✂✡✟ ✚☎✶✁✡☎✁✝☛✷

✘✟✠ ✕✟✡ ✁✔✆✔✠✟✡✝ ✆✟☛✒✟✁ ✖✓✆✝ ✖✎✠✠ ☎✌✕

✚☎✶✁✡☎✁ ☎✌✕ ✙✟✠ ✂✞✒✍✟✡ ✚✟✡✁✝☛ ✔ ✆✝☛ ✚✛✡✒✁✟

☎✌✕ ✄✜✒✝✁ ✔ ✆✝☛ ✟☛✆✡✟✗ ✣✝☛ ✝☛ ✕✂✡✞✔✠ ☎✌✕

✚✟✡✁✚✜✞✞✆ ✏☎✞✍✟ ☎✌✕ ✝☛ ✄✜✒✔✠ ✁✑✓✒✁✝✠✒✑✟✞✒

✂✡ ✏✡✝✌✔✒ ✞✔✍✟ ✕✂✡✞✔✠✟✗ �✓ ✑✟✡✚✛✡ ✝☛✆✟✒✁

begränsa sig till två sorters danser när det 
✔ ✚☎✞✍✆✟☛✒✝☛ ☞☛☛✒ ✁✎✒✝☛ ☎✞✔✍✟ ✟✞✁✝✡☛✟✁✔✑✷

MIN VINST
Jag kan berätta om en vinst jag får av att 
vara den yngsta aktiva medlemmen i mitt 
folkdanslag. Det är att jag alltid blir så väl 
☎✄✕✂☛✆✝✡✁✟✠✝☛ ☎✌✕ ✟✁✁ ✆✝ ✟✞✞✁✔✆ ✁✜✌✍✝✡

det är så roligt att jag är med. I laget är det 
ingen som dömer någon, allra minst på 
✠✡✎☛✆ ✟✑ ✓✞✆✝✡✗ ✪✞✞✟ ✂✡ ✑✂✞✍☎✄☛✟ ☎✌✕ ✆✝✁ ✂✡

alltid en så trevlig miljö under våra träffar. 
✣✝☛ ✑✔✍✁✔✠✟✒✁ ✟✑ ✟✞✞✁ ✂✡ ✑✓✡ ✚✛✡✄✓✠✟ ✟✁✁

alltid ha roligt tillsammans. Det går inte ett 
enda träningspass utan att vi skrattat högt 
✁✔✞✞✒✟✄✄✟☛✒ ☎✌✕ ✙✟✠ ✞✂✄☛✟✡ ✟✞✞✁✔✆ ✆✟☛✒✝☛

med ett stort leende på läpparna.
✧✝✁ ✒✍✎✞✞✝ ✑✟✡✟ ✒✓ ✁✡✝✑✞✔✠✁ ☎✄ �✝✡ ✔☛✒✓✠

✆✝✁ ✡☎✞✔✠✟ ☎✌✕ ✕✂✚✁✔✠✟ ✔ ✟✁✁ ✆✟☛✒✟ ✚☎✞✍✆✟☛✒

oavsett vilken ålder man har.
Beatrice Fälldin

BÄSTA ALLMOGEDELTAGARE!
Ingen Jönköpings Allmogemarknad i år!

✩✔ ✕✟✡ ✔ ✓✡ ✍☎✄✄✔✁ ✚✡✟✄ ✁✔✞✞ ✟✁✁ ✠✝ ✪✞✞✄☎-
gemarknaden 2016 ett uppehåll, för att 
✠✝ ✁✔✆ ✚✛✡ ✎✁✑✝✌✍✞✔☛✠ ✔☛✚✛✡ ✥�✺✆✢ ✆✓ ✑✔ ✒✞✓✡

✏✓ �✥✵�✪ ✁✡✎✄✄✟☛✗ ✩✔ ✕✟✡ ✙✎✢ ✒☎✄ ✑✔

tidigare informerat om, tänkt göra Jönkö-
✏✔☛✠✒ ✪✞✞✄☎✠✝✄✟✡✍☛✟✆ ✁✔✞✞✠✂☛✠✞✔✠ ✚✛✡ �✝✡

✖✝✒✛✍✟✡✝✗ ✩✔ ✑✔✞✞ ✁✟ ✖☎✡✁ ✔☛✁✡✂✆✝✁ ✚✛✡ ✄✟✡✍-
☛✟✆✒✆✝✞✝☛ ✚✛✡ ✟✁✁ �✝✡ ✖✝✒✛✍✟✡✝ ✒✍✟ ✍✎☛☛✟

ta del av vårt arrangemang. Det innebär 
naturligtvis en kostnad. Det tog längre tid 
✚✛✡ ☎✒✒ ✟✁✁ ✒✍✟✏✟ ✚✛✡✎✁✒✂✁✁☛✔☛✠✟✡ ✟✁✁ ✁✂✌✍✟

dessa kostnader, än vad vi hoppats på, men 
vi är på god väg. Som det ser ut nu har vi 

✍✟✏✟✌✔✁✝✁ ✟✁✁ ✠✝☛☎✄✚✛✡✟ ✪✞✞✄☎✠✝✄✟✡✍☛✟-
✆✝☛ ✔✠✝☛ ✥�✺✆✢ ☎✌✕ ✒✂✍✡✟ ✆✝☛ ✜✁✁✝✡✞✔✠✟✡✝

✥ ✓✡ ✝✚✁✝✡ ✆✝✁✗ ✩✔ ✂✡ ✔☛✁✝ ✔☛✁✡✝✒✒✝✡✟✆✝ ✟✑

att göra någon vinst av detta historiska 
arrangemang.
✩✔ ✂✡ ✔☛✁✡✝✒✒✝✡✟✆✝ ✟✑ ✟✁✁ ✘✛☛✍✛✏✔☛✠✒

Allmogemarknad ska fortleva, utan konst-
✠✙☎✡✆ ✟☛✆☛✔☛✠✗ ✩✓✡✁ ✄✓✞ ✂✡ ✟✁✁ ✚✛✡✄✝✆✞✟

✆✝☛ ✚✟☛✁✟✒✁✔✒✍✟ ☎✌✕ ✠✝✆✔✠☛✟ ✎✏✏✞✝✑✝✞✒✝

som alla ni deltagare, tillsammans med oss 
✔ ✥✝✟✁✝✡✒✁✔✌✍☎✡☛✟✢ ✕✟✡ ✚✛✡✄✓✠✟ ✟✁✁ ✖✙✎✆✟

✖✝✒✛✍✟✡☛✟ ✏✓✗ ✩✔ ✕☎✏✏✟✒ ✔☛☛✝✡✞✔✠✁ ✟✁✁ ☛✔

✕✟✡ ✁✓✞✟✄☎✆ ✄✝✆ ✆✝✁✁✟✢ ☎✌✕ ✖☎✍✟✡ ✔☛ ✒✔✒✁✟

✞✛✡✆✟✠✝☛ ✔ ✒✝✏✁✝✄✖✝✡ ✥�✺✆✗ ✣✝✆ ✕✙✂✞✏ ✟✑ ✝✡

✍☎✄✄✝✡ ✑✔ ✆✓ ✟✁✁ ☛✓ ✄✓☛✠✟ �✝✡ ✖✝✒✛✍✟✡✝✗

Även om vi har en ekonomisk plan som 
ser ut att fungera, tar vi gärna emot tankar 
✍✡✔☛✠ ✒✏☎☛✒☎✡✝✡ ☎✌✕ ✟☛☛✟☛ ✕✙✂✞✏ ✄✝✆

☞☛✟☛✒✔✝✡✔☛✠✗ �✙✂✞✑✍✞✟✡✁ ✂✡ ✑✔ ✔☛✁✡✝✒✒✝✡✟✆✝

✟✑ ✝✡✟ ✎✁✑✝✌✍✞✔☛✠✒✁✟☛✍✟✡ ✒☎✄ ✔☛✁✝ ✕✟✡ ✄✝✆

☞☛✟☛✒✔✝✡✔☛✠ ✟✁✁ ✠✛✡✟ ☎✌✍✒✓✗

✥�✺✆ ✒✍✟ ✖✞✔ ✎✏✏✞✝✑✝✞✒✝✡✔✍ ☎✌✕ ✑✟✡✟

efterlängtad!
Frida Concannon, projektledare

allmoge.frida@gmail.com

Mobil: 073 506 38 70

Eva Edevik, verksamhetsledare

teaterkoncept@gmail.com
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Ragnar Andersson (1912–2004), Nybygden, spelar till dans 27 mars 1982. Då 
arrangerades en särskild traditionsbärarkväll dit äldre spelmän bjöds in för att 
uppmärksammas och dokumenteras. Foto: LarsErik Tobiasson.

Sousou & Maher Cissoko fyllde 
bygdegården i Värends Nöbbele vid ett 
Valshusarrangemang i april 2016. Foto: 
Sandy Haessner.

EN KONSERT PÅ KORRÖ

Johan Hedin och Esbjörn Hazelius spelar tillsammans med Musica Vitae. Dirigent Karl-Johan Åkerblom. Det var fullsatt i stora tältet 
plus att gräsmattan utanför var full med folk som låg, satt och stod. En fantastisk konsert! Foto: Viola Ek
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Det kändes rätt skönt att lämna 
Karlskrona på söndagsefter-
✄✔✆✆✟✠✝☛ ✆✝☛ ✥✥✄✟✙ ✥�✺✤ ☎✌✕

veta att Svenska Folkdansring-
ens riksstämma var genomförd 
✎☛✆✝✡ ✑✂✡✆✔✠✟ ✚☎✡✄✝✡ ☎✌✕ ✔ ✠☎✆

stämning. Folkdansringen Ble-
kinge hade huvudansvaret för 
arrangemanget med Folkdans-
ringen Småland-Öland som 
medhjälpare. Förberedelserna 
✕✟✡ ✏✓✠✓✁✁ ✒✝✆✟☛ ✕✛✒✁✝☛ ✥�✺✁ ☎✌✕ ✚✜✡✟ ✏✝✡-
✒☎☛✝✡ ✚✡✓☛ ✑✟✡✁✆✝✡✟ ✆✔✒✁✡✔✍✁✝✁ ✕✟✡ ✒✁✛✁✁ ☎✌✕

✖✞✛✁✁ ✚✛✡✒✞✟✠ ☎✌✕ ✔✆�✝✡ ☎✌✕ ✄✜✌✍✝✁ ✕✟☛☛

förändras under arbetets gång.

PLANERAD UNDERHÅLLNING
Konsthallen, tidigare biograf, fungerade 
✖✡✟ ✒☎✄ ✄✛✁✝✒✞☎✍✟✞ ✚✛✡ ✆✝ ✌✔✡✍✟ ✺�� ✆✝✞-
✁✟✠✟✡☛✟✗ ✳✞✚ ✂ �✑✝☛✒✒☎☛ ☎✌✕ ✰✝✡☛✁✕ ✘☎✕☛-
son ledde förhandlingarna med säker hand 
☎✌✕ ✠✞✔✄✁✝☛ ✔ ✛✠✟✁✗ ✰✓✆✝✄✎✒✔✍ ☎✌✕ ✒✏☎☛✁✟☛

sång satte sin prägel på dagarna inne i 
lokalen. På torget utanför dansade både 
✖✞✝✍✔☛✠✝✚✛✡✝☛✔☛✠✟✡ ☎✌✕ ✆✝ ✁✑✓ ✦☎✞✍✆✟☛✒

de Luxe-grupperna, nämligen Sollentuna 
✦☎✞✍✆✟☛✒✠✔✞✞✝ ☎✌✕ ✂✎✒✍✑✟✡☛✟ ✦☎✞✍✆✟☛✒✞✟✠

✁✔✞✞ ✞✛✡✆✟✠✒�✟☛✛✡✝✡☛✟✒ ✚✛✡✁✙✎✒☛✔☛✠✗ �☎✞✝☛

✒✍✝☛ ☎✌✕ ✆✝✁ ✑✟✡ ✑✔☛✆✒✁✔✞✞✟ ✔ ✆✝☛ ✒✁✟✆ ✆✂✡

✆✝✁ ✖✞✓✒✝✡ ✁�� ✆✟✠✟✡ ☎✄ ✓✡✝✁ ☎✌✕ ✒✁☎✡✄✟✡

60! Karlskrona kommun bjöd riksstämmo-
✆✝✞✁✟✠✟✡☛✟ ✏✓ ✝☛ ✁✎✡ ✄✝✆ ✖✓✁✝☛ ✪✶✝✞ ☎✌✕

SOLIG STÄMMA UTAN STORM

sen vidtog en högtidsmiddag med god mat, 
✄✝✡✟ ✦☎✞✍✆✟☛✒ ✆✝ ✻✎✶✝✲✎✏✏✁✡✂✆✟☛✆✝☛ ☎✌✕

✎✁✆✝✞☛✔☛✠ ✟✑ ✚✛✡✁✙✂☛✒✁✁✝✌✍✝☛✗ ✱✜✖✡☎ �✏✝✞-
manslag stod för musiken till kvällens dans.

FÖRHANDLINGARNA
Ingela Thalén, som varit riksordförande 
✔ ✺� ✓✡✢ ✕✟✆✝ ✎☛✆✟☛✖✝✁✁ ✒✔✠ ✓✁✝✡✑✟✞ ☎✌✕ ☛✜

riksordförande är nu smålänningen Hans 
Hjelm, Aneby. Hela riksstyrelsen presen-
teras på Folkdansringens hemsida, www.
✚☎✞✍✆✟☛✒✡✔☛✠✝☛✗✒✝✢ ✆✂✡ ✆✝✁ ☎✌✍✒✓ ✚✔☛☛✒

✞✂☛✍✟✡ ✁✔✞✞ ✑✔✆✝☎☞✞✄✝✡ ✚✡✓☛ ☎✌✕ ✟✡✁✔✍✞✟✡

om evenemanget. Styrelsen presenteras 
☎✌✍✒✓ ✔✂✝✄✖✜✠✆✝☛ ✥✁✥�✺✤✗�✔✍✒✒✁✂✄✄✟☛

✟✑✒✞✎✁✟✆✝✒ ✕✛✠✁✔✆✞✔✠✁ ✄✝✆ ✄✎✒✔✍ ✟✑ ★✑✟

✘☎✕✟☛✒✒☎☛ ☎✌✕ ✰✝☛✠✁ ✪☛✆✝✡✒✒☎☛✢ ✳✡✒✕✎✞✁✢

✏✓ ☛✜✌✍✝✞✕✟✡✏✟✢ ☞☎✞ ☎✌✕ ✁✡✂✒✍☎☞☎✞✗ ✧✂✡✝✚-
ter överlämnades Folkdansringens fana till 
☛✂✒✁✟ ✟✡✡✟☛✠✛✡✒✆✔✒✁✡✔✍✁✢ ✣✝✆✝✞✏✟✆✗

✩✔ ✚✜✡✟ ✒☎✄ ✑✟✡ ✏✡☎✁☎✍☎✞✞✒✝✍✡✝✁✝✡✟✡✝

✍✎☛✆✝ ✁✟✌✍ ✑✟✡✝ ✒✄✟✡✁ ✁✝✍☛✔✍ ✚☎✡✁✒✂✁✁✟

✒✍✡✔✑✟☛✆✝✁ ✕✝✄✄✟ ☎✌✕ ✝✚✁✝✡ ✄✔☛✆✡✝ ✂☛ ✁✑✓

✑✝✌✍☎✡ ✑✟✡ ✑✔ ✡✝✆☎ ✟✁✁ ✒✍✔✌✍✟ ✛✑✝✡ ✏✡☎✁☎✍☎✞-
let till justeringspersonerna. Protokollet 
☞☛☛✒ ☛✎ ✟✁✁ ✞✂✒✟ ✏✓ ✦☎✞✍✆✟☛✒✡✔☛✠✝☛✒ ✕✝✄✒✔-
✆✟✗ ✥✟✌✍ ✘✝✒✏✝✡ ✰✝☛✠✁✒✒☎☛✢ ✰✟✡✖✡☎ ✵✞✒✒☎☛

☎✌✕ �✛✡✝☛ ✘☎✕✟☛✒✒☎☛ ✚✛✡ ✠☎✁✁ ✒✟✄✟✡✖✝✁✝✫

✘☎✢ ✑✔✒✒✁ ✑✟✡ ✆✝✁ ✄✜✌✍✝✁ ✟✡✖✝✁✝ ✄✝✆ ✖✓✆✝

✚✛✡✖✝✡✝✆✝✞✒✝✡ ☎✌✕ ✠✝☛☎✄✚✛✡✟☛✆✝✢ ✄✝☛ ✑✔

✒✄✓✞✂☛☛✔☛✠✟✡✢ ✸✎☛☛✟✡ ✪☛✆✝✡✒✒☎☛✢ ★✞✔✒✟✖✝✁

✘☎✕✟☛✒✒☎☛✢ ★✄✄✟ ✴✟✡✞✒✒☎☛ ☎✌✕ ✸✎✒✁✟✑

✱✔✞✒✒☎☛✢ ✒☎✄ ☞✌✍ ☛✛✙✝✁ ✟✁✁ ✒✟✄✑✝✡✍✟ ✄✝✆

blekingarna Jonas Kedenius, Jesper Bengts-
✒☎☛ ☎✌✕ �☎✜✟☛ ✴✟✡✞✒✒☎☛ ✔ ✟✡✡✟☛✠✛✡✒✍☎✄-
mittén satte stort värde på samarbetet. 

Elisabet Johansson

text och foto

Sök på ”Folkdansringen riksting” på www.
✜☎✎✁✎✖✝✗✌☎✄ ✒✓ ✍✟☛ ✆✎ ✒✝ ☎✌✕ ✕✛✡✟ ★✑✟

✘☎✕✟☛✒✒☎☛ ☎✌✕ ✰✝☛✠✁ ✪☛✆✝✡✒✒☎☛ ✒✏✝✞✟✗

Svenska Folkdans-
ringens riksstämma 
genomfördes i Karls-
✠✓✞☞☛ ✡✎☞ ✙✂✄✙✙

✛☛✜☎ ✆✏✒✛✛☛☞ ☛✓-
rangerades av Folk-
dansringen Blekinge 
med Folkdansringen 
Småland-Öland som 
✛✎✡☎✜✒✟✄☛✓✎☎

Sven-Eve Johansson, Ann-Kristin Nilsson och Gustav Nilsson var ombud för Folkdansringen 
Småland-Öland på riksstämman i Karlskrona.
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MARKARYDSSTÄMMAN 2016
✱✎ ✂✡ ✆✝✁ ✒☛✟✡✁ ✆✟✠✒ ✚✛✡ ✝☛ ✟✑ ✕✛✒✁✝☛✒

höjdpunkter, nämligen spelmansstämman 
✔ ✣✟✡✍✟✡✜✆ ✒☎✄ ✔ ✓✡ ✂✡ ✆✝☛ ✚✜✡✁✔☎✓✁✁☎☛✆✝

i ordningen. Stämman är den självklara 
mötespunkten för spelmän från Småland 
☎✌✕ ☎✄✠✔✑✟☛✆✝ ✞✟☛✆✒✍✟✏✗ �✝✆✟☛ ☛✓✠✡✟ ✓✡ ✂✡

✑✔ ✁✔✞✞✖✟✍✒ ✏✓ �✁☎✡✟✂☎✁✝✞✞✝✁ ☎✌✕ ✒✁✂✄☛✔☛✠✝☛

brukar vara på topp under stämman, inte 
minst efter middagen när kvällens buskspel 
i hotellbaren sätter igång. Även allspelet 
under ledning av Laif  Carr måste fram-
hållas som en mäktig upplevelse, både för 
✓✕✛✡✟✡☛✟ ☎✌✕ ✆✝✞✁✟✠✟✡☛✟✗ ★☛ ✔☛✁✡✝✒✒✟☛✁

detalj är att allspelslåtarna i stort sett varit 
samma i alla år ända sedan Ture Svegard i 
Hinneryds Spelmanslag drog igång stäm-
man på sin tid varför det är svårt att byta ut 
✆✝✄✗✵✌✕ ✒✍✎✞✞✝ ✄✟☛ ✖✜✁✟ ✎✁ ✟✞✞✒✏✝✞✒✞✓✁✟✡☛✟

så ställer jag mig genast frågan - när skulle 
✙✟✠ ✆✓ ✒✏✝✞✟ ✝✶✝✄✏✝✞✑✔✒ ✴✟✆✡✔✞✙ ✦✔☛✍✟☛✝✁✁✷

KONSERT OCH KURS MED 
MAGNUS OCH ANDERS
✦✛✡✎✁☎✄ ✖✎✒✍✒✏✝✞ ☎✌✕ ✟✞✞✒✏✝✞ ✕✓✞✞✒ ✆✝✁

☎✌✍✒✓ ✝☛ ✒✝✆✑✟☛✞✔✠ ✍☎☛✒✝✡✁ ✔ ✚☎✞✍✁☎☛✗ ✭ ✓✡

gästas vi av ingen mindre än smålandsspel-
✄✂☛☛✝☛ ✣✟✠☛✎✒ ✸✎✒✁✟✚✒✒☎☛ ☎✌✕ ✪☛✆✝✡✒

Svensson. Det blir en givande musikalisk 
upplevelse att höra dessa båda herrar som 
☎✌✍✒✓ ✍✟☛ ✖✝✡✂✁✁✟ ✝☛ ✄✟✒✒✟ ☎✄ ✞✓✁✟✡☛✟✒

ursprung varvat med en del  roliga men 
sanna historier.
✬✡✝✌✔✒ ✒☎✄ ✚✛✡✡✟ ✓✡✝✁ ✒✓ ✖✞✔✡ ✆✝✁ ☎✌✍✒✓

✞✓✁✍✎✡✒✝✡ ✄✝✆ ✣✟✠☛✎✒ ☎✌✕ ✪☛✆✝✡✒✗ ✴✎✡-
✒✝✡☛✟ ✕✓✞✞✝✡ ✏✓ ✍✞ ✺�✲✺✥ ✞✛✡✆✟✠ ☎✌✕ ✒✛☛✆✟✠✗

Föranmälan görs på mail till 
peter.pedersen@hotmail.com. 
✸✞✛✄ ✔☛✁✝ ✟✁✁ ✖☎✍✟ ✕☎✁✝✞✞✡✎✄ ☎✌✕ ✄✔✆-

✆✟✠ ✔ ✁✔✆ ✁�✁✁✁✲✺�✆✁�✤✗ ✣✔✆✆✟✠✝☛ ✍☎✒✁✟✡

✥✂� ✍✡ ☎✌✕ ✖✝✒✁✓✡ ✔ ✓✡ ✟✑ ✥☎✟✒✁ �✍✟✠✝☛✢

✛✡✁✄✟✡✔☛✝✡✟✆ ✍☎✁✞✝✁✁✡✟✆ ✒✟✄✁ ✍✟✚✚✝ ☎✌✕

✌✕☎✍✞✟✆✖✔✁✗ ✩✂✞✍☎✄✄✝☛ ✁✔✞✞ ✝☛ ✕✂✡✞✔✠ ✚☎✞✍-
✄✎✒✔✍✕✝✞✠ ✔ ✣✟✡✍✟✡✜✆✫

Peter Pedersen, Västervik

Allspel 2015 på den självklara mötespunkten för spelmän från Småland och 
omgivande landskap.

Laif  Carr, allspelsledare. Anders Svensson

Magnus Gustafsson
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POSTTIDNING B
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✣✝✆✞✝✄✒✏✡✔✒ ✭✌✍✝ ✄✝✆✞✝✄

Anders Larssons notbok ✺✂� ✍✡ ✺✁� ✍✡
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Jeanett Rousu

Källan i Slaka, en bok om svensk folkmusik 200 kr 200 kr
✟✑ ✣✟✡✔✝ ✻✂☛☛✝ ✬✝✡✒✒☎☛
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Klemming
Innehåller beskrivning av t ex Hälsingepolska, 
Jämtpolska, bakmes samt olika varianter av 
småländska polskor tillsammans med noter på
lämplig musik.

✦✟✍✒✔✄✔✞✎✏✏✞✟✠✟ ✟✑ ✒✏✝✞✄✟☛☛✝☛ ✁� ✍✡ ✂� ✍✡

Aug. Strömbergs kompositioner

Småländsk folkton 100 kr 110 kr
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21 låtar utvalda såsom 
”vanliga” allspelslåtar

CD Små länders låtar 100 kr 120 kr
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VAD HÄNDER
Lördag 1 oktober.
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Lördag 8 oktober Stormsteg.
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Lördag 8 oktober.
Folkdansringen Småland-Öland inbjuder 
✆✔✒✁✡✔✍✁✝✁✒ ✚✛✡✝☛✔☛✠✟✡ ☎✌✕ ✆✔✒✁✡✔✍✁✒✚✎☛✍-
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Folkdanslag som värdförening.
✭☛✖✙✎✆✟☛ ✒✔✆ ✺✁✗

Lördag 22 oktober kl 16.
�✏✝✞✁✡✂✚✚ ✔ ✸✡✔✄✒✞✛✑✗

Annons sid 18.

✻✛✡✆✟✠✲✒✛☛✆✟✠ ✥☎✲✁� ☎✍✁☎✖✝✡✗

Kurs i Folklig sång i Kalmar.
✪☛☛☎☛✒ ✒✔✆ ✺✁✗
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✬✞✟✁✒✂ ✦☎✞✍ ☎✌✕ ✍✟✚✚✝✢ ✱✜✠✟✁✟☛ ✤✢ ✩✂✶✙✛✗

Fredag-lördag 18-19 november.
Bauerstämman.
Annons sid 22.

Lördag 19 nov.
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Konsert med danskväll kl. 19.
valshuset.se

NOTER OCH SKIVOR
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